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FICHA DE INSCRIÇÃO  –  4° ESPAÇO EXPOSITIVO BECO DA ARTE

Dados Pessoais
Nome completo _____________________________________________________________________
Nome Artístico _____________________________________________________________________
Endereço _________________________________________________________________________
CEP _____________________  Cidade _____________________________  Estado_____________
Telefones ____________________________________  e-mail ______________________________
RG _________________________________________  CPF ________________________________
Data de Nascimento _____/_____/_____       Sexo  M O      F O
Nacionalidade ________________________

TERMO DE CONCORDÂNCIA

Concordo com todos os termos e condições da convocatória do 4° Espaço Expositivo Beco da Arte.

    _____/_____/_____     ______________________________
                Data       Assinatura do Inscrito

E
tiqueta (recorte a etiqueta e fixe na parte frontal da foto)

Inscrição _________ (para ser preenchido pela organização)
Título _____________________________________________
C

ategoria __________________________________________
M

ateriais __________________________________________
D

im
ensões _________________________________________

D
uração em

 m
in.(vídeo/perform

.) _______________________
A

no _______
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4º Espaço Expositivo Beco da Arte

Realização
1.1- O 4°Espaço Expositivo Beco da Arte é uma nova 
proposta de exposição e seleção. 
1.2- Acontecerão duas exposições: Projetos para o Quarto 
(23 à 25/10), corresponde aos projetos inscritos 
conforme edital, a fim do público votar nos projetos que 
serão exibidos na exposição Quarto no Beco que contará 
com as obras finais (04 até 20/12). 
Inscrição
2.1- Poderão inscrever-se artistas nas modalidades: 
desenho, pintura, gravura, objeto, escultura, instalação, 
vídeo, site-specific, performance e fotografia.
2.2- Inscrição de 22/08 à 09/10 de 2009. A inscrição 
poderá ser entregue pessoalmente no Beco da Arte na 
Rua Major Maragliano, nº47, Vila Mariana, São Paulo, 
SP, CEP: 04017-030 de segunda à sexta das 10h às 12h 
(exceto feriados), ou postadas via correio (recomenda-se 
uso de SEDEX para os últimos dias de inscrição), sendo 
observada a data final de postagem até 09/10 de 2009. 
2.2.1- Não serão aceitos inscrições via internet. 
2.3- A inscrição apenas será aceita e validada mediante o 
preenchimento correto da ficha de inscrição com a própria 
assinatura do inscrito, serão aceitos dossiês somente no 
formato A4. Cada artista ou coletivo poderá se inscrever 
apenas com um trabalho.
2.3.1- Quando se tratar de coletivo, os artistas deverão 
nomear um representante responsável.
2.4- O dossiê deverá conter: ficha de inscrição, devidamente 
preenchida; fotos em cor da obra (no tamanho de 13cm X 
18cm), coladas em papel branco tamanho A4, contendo 
na parte frontal da folha apenas: dimensões da obra, 
título, materiais utilizados e ano de execução. O nome do 
artista ou coletivo deverá constar SOMENTE na ficha 
de inscrição.
2.4.1- Ao se inscrever deve-se especificar o local onde a 
obra será exposta na planta baixa do espaço do Beco da 
Arte, em anexo a ficha de inscrição. 
2.4.1.1- O projeto enviado será exposto no mesmo local 
que o indicado para a obra.
2.4.2- Para as modalidades instalação, site specific e 
performance as inscrições somente serão válidadas 
mediante envio de memorial descritivo de no maximo 1 
(uma)  página digitada em tipo e tamanho legível.
2.4.2.1- Nos projetos de instalação deverá conter: foto 
de simulação e se julgar necessario projeto desenhado 
(perspectivas e vistas ortogonais). A instalação deverá 
respeitar as medidas máximas 2m x 2m x 2m.
2.4.2.2- Nos projetos de performance deverá conter: 
memorial descritivo e 2 (duas) fotos seguindo o item 2.4.
2.4.3- Nos projetos de vídeo deverá conter: sinopse e video 
em DVD de apenas 1 (um) minuto corrido do video original.
2.4.4- As modalidades desenho, pintura, gravura e 
fotografia deverão respeitar a medida máxima de 2m x 
2m.
2.4.5- As modalidades objeto e escultura deverão respeitar 
a medida máxima de 1m x 1m x 1m.
2.5- Não serão aceitos trabalhos que utilizem material 
perecível e que danifiquem o espaço.
2.6- Não serão aceitos trabalhos que prejudiquem a 
vizualização de outras obras e a circulação pelo espaço.
2.6- Fica sob responsabilidade do inscrito toda e 
qualquer informação constada no trabalho
2.7- O Beco da Arte rejeitará as inscrições que não estejam 
de acordo com os termos deste, cuja inscrição implica na 
automática e plena concordância com as normas nele 

estabelecidas. 
2.8- Os projetos enviados não serão devolvidos, e se 
tornarão parte do acervo do Beco da Arte.
Seleção
3.1- Divulgação dos projetos válidos para a exposição 
Projetos para o Quarto será realizada em 04/10 no site 
www.quartonobeco.wordpress.com.
3.2- A seleção da exposição Quarto no Beco será realizada 
a partir da votação dos visitantes na exposição Projetos 
para o Quarto (23 à 25/10).
3.3- Após ser selecionado para a exposição Quarto no 
Beco, o artista deverá enviar as obras para Rua Major 
Maragliano, nº47 Vila Mariana, São Paulo, SP, CEP: 
04017-030. No periodo de 10/11 até 20/11 de segunda a 
sexta das 10h as 18h e aos sábados das 10h as 14h.
3.3.1- As obras recebidas fora do período definido para 
recebimento das mesmas não serão aceitas.
3.4- Os artistas selecionados serão notificados através de 
comunicado no site e por e-mail.
3.5-  Apenas nas modalidades de vídeo e performance 
terão área restrita.
3.5.1- Serão selecionados apenas quatro vídeos, que 
serão exibidos na sala 4 (vide planta baixa).
3.5.2- As performances serão selecionadas respeitando 
uma soma de quatro horas com base nas mais votadas, 
sendo estas apresentadas no dia 19/12, no garagem (vide 
planta baixa e fotos no site).   
Deveres
4.1- Cabe ao artista selecionado fornecer todos os 
materiais necessários e orientações para a montagem 
das obras, em todas as modalidades.
4.2- Ao assinarem a ficha de inscrição os artistas 
selecionados autorizam a utilização da imagem de seus 
projetos na produção do catálogo do 4° Espaço Expositivo 
e a exposição de seus projetos na exposição Projetos para 
o Quarto, além de qualquer outro tipo de mídia relacionada 
ao Beco da Arte.
4.3- Cabe aos participantes assumir com as despesas de 
envio das obras, embaladas e em perfeitas condições.
4.3.1- O Beco da Arte não se responsabilizará por 
quaisquer danos ou extravios causados as obras no 
transporte.
4.4- Após o termino da exposição os artistas deverão retirar 
as obras pessoalmente na Rua Major Maragliano n°47 do 
dia 18/01 à 23/01 de 2010 de segunda a sexta das 10h 
às 18h e aos sábados das 10h as 14h.
4.4.1- Se a retirada não for realizada pessoalmente, fica 
a cargo do artista qualquer tipo de devolutiva do trabalho.
4.4.2- Os trabalhos que não forem retirados na data 
estipulada se tornarão parte do acervo do Beco da Arte.
4.5- O Beco da Arte fica responsável pela produção, 
divulgação e preparação das exposições vigentes do 
evento.
Exposição
5.1- As exposições ocorrerão em duas datas, Projetos para 
o Quarto nos dias 23, 24 e 25/10/2009 e Quarto no Beco de 
04/12 até 20/12/2009.
5.2- Nenhuma das obras selecionadas para a mostra 
poderá ser retirada antes do término da mesma.
Disposições Gerais
6.1- Na exposição Projetos para o Quarto, os projetos 
expostos não contarão com o nome de seus autores, com 
intenção de não influenciar na votação dos visitantes.
6.2- Todos os artistas selecionados receberão certificado 
de participação.
6.3- Os casos não previstos no presente regulamento serão 
resolvidos pela organização do Beco da Arte.


